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DOCUMENTERING VAN DE TIJDELIJKE ONTSLUITING ‘HOGE BERG LICHTAART’ 

Rapport in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) en uitgevoerd door VPO en VITO, 
onder de referentietaak VLAKO (Vlaams Kenniscentrum Ondergrond). Onderzoek in het kader van het 

beschrijven en bemonsteren van waardevolle tijdelijke ontsluitingen. De tijdelijke ontsluiting 

gedocumenteerd in dit rapport is een oude groeve, reeds verlaten sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw, 

in de zuidflank van de Kempense Heuvelrug te Lichtaart. De ontsluiting bevat een stratigrafische 
referentiesectie van het contact tussen de Miocene Kasterlee Formatie (Lichtaart Lid) en Pliocene Lillo 

Formatie (Poederlee Lid), met het karakteristieke Hukkelberg Grind.  
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1. SITUERING VAN DE TIJDELIJKE ONTSLUITING 

1.1. ALGEMENE GEGEVENS 

De beschreven ontsluiting bevindt zich in een voormalige groeve net ten noordwesten van het 

kruispunt tussen de Olensteenweg en de Herentalsesteenweg in Lichtaart, Kasterlee (Figuur 1). 

Deze groeve ‘Hoge Berg’ is reeds verlaten sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw. De site is nu een 

uitgesproken depressie in het natuurgebied langs de zuidflank van de Kempense Heuvelrug 

tussen Herentals en Kasterlee en kan bereikt worden via de Coolsweg (Figuur 1). De site is deels 
overgroeid door bomen en bevat enkele mountainbikepaden. Reeds door Gullentops & 

Huyghebaert (1999) werd deze site geïdentificeerd als waardevolle ontsluiting die als geologisch 
erfgoed bewaard moet worden. De site is een van de weinige overgebleven waardevolle 

ontsluitingen van het Neogeen en is een referentiesectie voor de boven Miocene en Pliocene 
Kasterlee en Lillo formaties (Verhaegen et al., 2022). De centrale coördinaten van de groeve zijn 

X: 187118, Y: 211242 (coördinaten steeds in mL72). De basis van de groeve ligt op ongeveer 20 
mTAW en de top bevindt zich op 29 mTAW. De ontsluiting werd bezocht op 16 mei 2022. Alle 

verzamelde data rond deze ontsluiting worden gebundeld in de DOV-opdracht TO-

20220516_Tijdelijke ontsluiting_Hoge Berg Lichtaart. Genomen stalen werden opgeslagen in de 

Geotheek en zijn beschikbaar voor observatie en analyse door derden.  

 

 

Figuur 1. Geografische situering van de verlaten groeve Hoge Berg aan het kruispunt Herentalsesteenweg-
Olensteenweg te Lichtaart, Kasterlee. (bron: www.dov.vlaanderen.be) 

https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
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1.2. GEOLOGISCHE SITUERING 

De ontsluiting bevindt zich in de steile zuidelijke flank van de Kempense heuvelrug, een 

langgerekte zuidwest-noordoost georiënteerde cuesta tussen Herentals en Kasterlee. De vallei 
van de Kleine Nete bevindt zich net ten zuiden van de heuvelrug. Het geologische 3D-model van 

Vlaanderen, G3Dv3.1 (Deckers et al., 2019), toont dat de locatie zich bevindt ter hoogte van het 

contact tussen de Miocene Kasterlee Formatie en Pliocene Poederlee Formatie (Figuur 2). Op 
basis van de recentste stratigrafische inzichten werd het kalkloos groenig fijn licht 

glauconiethoudend (< 5%) zand ter hoogte van de Kempense Heuvelrug als Hoge Berg Facies van 
het Lichtaart Lid van de Kasterlee Formatie gedefinieerd (Vandenberghe et al., 2020; Verhaegen & 

Vandenberghe, 2022a; Verhaegen & Vandenberghe, 2022b). Het bovenliggende fijn licht 
glauconiethoudend (< 5%) zand van de Poederlee Formatie, met kleilenzen onderaan en 

verijzeringen met af en toe schelpafdrukken bovenaan, werd dan weer geherdefinieerd als 
Poederlee Lid van de Lillo Formatie (Louwye et al., 2020; Louwye et al., 2022). Beide éénheden 

zijn ondanks het tijdshiaat zeer gelijkaardig en worden van elkaar gescheiden door het 
karakteristieke Hukkelberg Grind, dat hoofdzakelijk bestaat uit sterk afgeronde en afgeplatte 

discoïde kwarts keien (< 1.5 cm) (Gulinck, 1960).  
 

 

Figuur 2. Pre-Quartair geologische situering van de ontsluiting op basis van het recente G3Dv3.1 geologisch model van 
Vlaanderen (Bron: www.dov.vlaanderen.be; Deckers et al., 2019).  

De Quartairprofieltypekaart (1/50.000), kaartblad 16 Lier, toont dat er geen Quartair dek 

aanwezig is ter hoogte van de ontsluiting, wat te verwachten is langs de steile zuidflank van de 
Kempense Heuvelrug (Goolaerts et al., 2001). Bovenop de heuvelrug zijn wel eolische sedimenten 

van de Gent Formatie en Holocene duinzanden aanwezig. De duinen op de heuvelrug, tussen de 
vallei van de Nete en de vallei van de Aa, werden gevormd tijdens en na het einde van de laatste 

ijstijd door het verwaaien van droogvallende dekzandgebieden en de fossiele alluviale vlaktes 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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(Schiltz et al., 1993). In de vallei van de Kleine Nete ten zuiden van de heuvelrug zijn ook 

fluviatiele sedimenten van de Schelde Groep aanwezig. 
 

 

 

Figuur 3. Litholog, korrelverdeling en zware mineraleninhoud van de ontsluiting Hoge Berg (Gullentops et al., 1963). 
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Figuur 4. Samenvattende litholog van ontsluitingen in de zuidflank van de Kempense Heuvelrug te Lichtaart (Geets, 
1962). ‘Fijne zanden’ onderaan = Lichtaart Ld (Kasterlee Fm), pakket erboven vanaf ‘Grintlaag’ = Poederlee Ld (Lillo Fm) 

Deze ontsluiting en andere kleine groeves en ontsluitingen langs holle wegen in de zuidflank van 

de Kempense Heuvelrug werden in detail beschreven door meerdere auteurs, toen de groeves 
actief of nog maar net verlaten waren (Gulinck, 1960; Huyghebaert, 1961; Geets, 1962; Gullentops et 

al., 1963; Gullentops & Huyghebaert, 1999).  
 

Door Gullentops et al. (1963) werd in groeve Hoge Berg een verticale sectie van 8 m beschreven, 

aangevuld met een handboring van 3.5 m diepte. De korrelverdeling en de zware 

mineraleninhoud werden bepaald langs deze sectie (Figuur 3). Er is geen significant verschil 

tussen het Kasterlee Zand en Poederlee Zand, ondanks het hiaat tussen beide. Beide eenheden 

zijn gemiddeld fijnkorrelig met de meeste korrels tussen 124 en 250 µm. Het Poederlee Zand heeft 
wel een iets grotere fractie > 175 µm (Figuur 3). De modale korrelgrootte bedraagt 160-170 µm 

(Gullentops & Huyghebaert, 1999). Het glauconietgehalte bedraagt maximaal 5 % en er zijn ook 

bioturbaties, waaruit glauconiet verwijderd is, aanwezig. 
 

Op 3.5 m boven de basis is het Hukkelberg Grind aanwezig in een interval van 20 cm dik dat 
beide eenheden van elkaar scheidt. Het bestaat in hoofdzaak (> 50 %) uit sterk afgeronde en 
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afgeplatte discoïde kwartskeien (< 1.5 cm), daarnaast komen ook silexkeien, verweerde 

ijzerkorsten en verweerde silexfragmenten voor (Gulinck, 1960).  
 

Net boven het Hukkelberg Grind zijn in de basis van het Poederlee Lid discontinue kleilenzen 

aanwezig van enkele cm dik. Een tweede, dunnere, grindlaag is aanwezig op 6.2 m boven de 

basis, met een zeer onregelmatig verloop en insnijdingen tot 60 cm. Nabij de top van de 

ontsluiting is het sediment sterk geoxideerd met de vorming van ijzerzandsteen tot gevolg. Dit 
pakket is tot 2 m dik. De ijzerzandsteenbanken bevatten lokaal ook schelpafdrukken aan de 

onderzijde, zoals beschreven door Geets (1962) (Figuur 4). Op basis van deze schelpafdrukken is 
een correlatie mogelijk met de Merksem en Kruisschans leden van de Lillo Formatie, naar het 

westen richting Antwerpen (Geets, 1962).  
 

De zware mineralensamenstelling toont een gemengd signaal met een grote hoeveelheid 
noordelijke mineralen (epidoot, hornblende, 30-50%) maar ook een significante hoeveelheid 

zuidelijke mineralen (toermalijn, parametamorfen, 25-50 %) (Figuur 3). Het gehalte aan zuidelijke 
mineralen neemt toe naar boven toe, gerelateerd aan de uitbreiding van het continentale Mol 

Zand in het oosten. Opvallend is het zeer hoge gehalte hornblende in de basis van het profiel in 
het Lichtaart Lid, in de handboring, met waarden tot > 50 %. Dit is wellicht een lokaal fenomeen 

door sortering bij kustparallel transport van het sediment (Gullentops & Huyghebaert, 1999) of 
door lokale verwering van amfiboliet fragmenten (Geets, 1962).  

 

 

Figuur 5. Correlatieprofiel op basis van sonderingen met een zuidwest-noordoost profiel tussen Heist-op-den-Berg en 
Dessel en zuidoost-noordwest profiel tussen Dessel en Kasterlee. ‘Kasterlee Hill’ komt overeen met de ontsluiting 
beschreven in dit rapport. Di = Diest Fm, Kl = Kasterlee Fm, KlHa = Hallaar Ld, KlBe = Beerzel Ld, KlHe = Heist-op-den-
Berg Ld, KlLi = Lichtaart Ld, Ml = Mol Fm, MlRe = Retie Ld, MlDo = Donk Ld, Li = Lillo Fm, LiPd = Poederlee Ld. (gewijzigd 
uit Verhaegen et al., 2020) 

Het zand van het Lichtaart Lid in deze ontsluiting is lateraal equivalent aan het Retie Lid van de 
Mol Formatie in het oosten, rond Mol-Dessel (Figuur 5). Het Retie Lid heeft een gelijkaardige 

korrelgrootte maar een verwaarloosbaar glauconietgehalte. Het ‘kleiig Kasterlee’ van het Heist-
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op-den-Berg Lid, dat voorkomt in het zuidelijk voorkomensgebied in de heuvels van Heist-op-

den-Berg en Beerzel, alsook in Mol-Dessel onder het Retie Lid, is in de Kempense Heuvelrug 
mogelijk aanwezig onder het Lichtaart Lid. Het Poederlee Lid is naar het oosten lateraal 

equivalent aan het Retie Lid en Donk Lid van de Mol Formatie en naar het westen gaat het over 

in de Antwerpse leden van de Lillo Formatie.  

1.3. OVERZICHT VAN DE OPGENOMEN PROFIELEN  

 

Figuur 6. Dronebeeld van de locatie van de ontsluiting in de voormalige groeve. De beschreven wanden worden 
aangeduid. De ontsluiting kan betreden worden via een pad ten noorden van en boven de groeve. Coördinaten van 
GPS punten (P1-P6) in Tabel 1.  

Wand 1 is westzuidwest-oostnoordoost georiënteerd en ligt centraal aan de basis van de 

ontsluiting, aan de noordelijke zijde. Het is een kleine ontsluiting van 1 à 2 m breed en 1 m hoog 
tussen twee toegangspaden, met basis op 22.7 mTAW. Wand 2 is een wand van 10 à 15 m breed 

aan de oostzijde van de ontsluiting, die beschreven werd over een hoogte van 2.7 m, vanaf 23.0 
mTAW, met een noord-zuid oriëntatie. Wand 3 bevindt zich in het noordoosten van de 
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ontsluiting, naast het toegangspad en is noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd. Het is een 

schuine sectie naast het hellende pad. De basis in het zuidelijk einde van de wand ligt op 24.9 
mTAW en de top van de beschreven wand ligt op 28.8 mTAW (Figuur 6, Tabel 1). De drie wanden 

vormen samen een doorlopende verticale sectie, met wand 1 aan de basis, wand 2 in het 

middengedeelte en wand 3 aan de top. De wanden werden allemaal als geheel beschreven, er 

werden geen afzonderlijke verticale secties op de wanden opgenomen. 

 
Als bijlage aan dit rapport wordt een gedetailleerd opmetingsplan toegevoegd met een 

luchtbeeld waarop de staalnamepunten aangeduid worden en gedetailleerde XYZ coördinaten. 
De coördinaten werden bekomen door reflectorloze inmeting van een one-man station in 

combinatie met RTK-GPS meting. Het genereren van hoogtelijnen door drone-opmeting was niet 
mogelijk omwille van de vele overhangende boomkruinen, die voor teveel ruis zorgen in het 

resulterende 3D model. 
 

Tabel 1. Coördinaten gegeven van GPS punten (P1-P6) aangeduid op Figuur 6, stalen (S), en GPS punten op wanden (X) 
aangeduid op figuren doorheen het rapport. *S2G is een GPS punt aan de basis van het basisgrind in wand 2, geen 
staal genomen.  

Punt X (mLB72) Y (mLB72) Z (mTAW) 

X1.1 187116.6 211250.3 23.3 

X2.1 187128.4 211245.2 23.46 

X3.1 187120 211253.4 25.7 

X3.2 187118.5 211256.1 27.76 

P1 187118.2 211241.6 20.85 

P2 187112.3 211244.4 21.21 

P3 187120 211242.8 20.95 

P4 187125.8 211237.6 20.62 

P5 187121.8 211254.7 28.75 

P6 187130.5 211244.3 25.72 

S1.1 187116.3 211250.2 23.03 

S1.2 187116.1 211250.1 23.31 

S1.3 187116.3 211250.2 23.51 

S2.1 187130 211241.5 23.02 

S2.2 187129.9 211242.5 23.76 

S2.3 187130.2 211242.7 24.25 

S2.4 187129.8 211247.1 25.4 

S2G* 187128.6 211244 23.41 

S3.1 187120.7 211253 25.57 

S3.2 187118.1 211254.5 26.06 

S3.3 187118.9 211254.5 26.34 

S3.4 187117.8 211256.4 27.82 

S3.5 187119.3 211253.8 25.74 
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2. BESCHRIJVING 

De opgenomen wanden worden steeds beschreven van de top naar de basis. Op elke wand 
worden meerdere pakketten onderscheiden, waarbij de toegekende codes overeenkomen tussen 
de verschillende wanden. Waar stalen genomen werden wordt dit ook aangegeven bij de 
betreffende intervallen met vermelding van de staalnamen. Stalen werden genomen met een 
schopje en vertegenwoordigen een interval van ongeveer 10 cm binnen het aangegeven pakket. 
De stalen worden bewaard in de Geotheek van het departement Omgeving en zijn beschikbaar 
voor analyses door derden (https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie). Hiervoor 
kan contact opgenomen worden met het team Geologie en Omgeving van het Vlaams 
Planbureau voor Omgeving.  

2.1. WAND 1 (DOV: TO-20220516-1) 

Wand 1 heeft als centrale coördinaten van de top X =187116.3, Y = 211250.2 en Z = 23.7 mTAW, en 
een hoogte van 98 cm. De beschreven sectie is verticaal (Figuur 7).  
 

 

Figuur 7. Foto van wand 1 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Interne grenzen met stippelijnen. Coördinaten op punt 
X1.1 in Tabel 1. Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm. 

0 – 0.25 m (23.70 – 23.45 mTAW): Pakket P2    Staal S1.3   
Bruinrood geoxideerd goed gesorteerd fijn zand, zonder uitgesproken interne structuren. Door 
de oxidatie is het zand sterk aaneengekit en verhard wat staalname bemoeilijkt. Nabij de basis 
komen enkele onregelmatige kleilenzen voor (Figuur 8).  
 

https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie
https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-197193
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0.25 – 0.40 m (23.45 – 23.30 mTAW) : Pakket P1  Staal S1.2 
Grindlaag die hoofdzakelijk bestaat uit afgeronde afgeplatte kwartskeitjes en platte tot ronde 
zwart-witte silexkeien (grotendeels < 1 cm) (Figuur 8). Ook witte verweerde silexfragmenten 
aanwezig. De zandmatrix tussen de keitjes is gelijkaardig aan het boven- en onderliggende zand.  
 
0.40 – 0.98 m (23.30 – 22.72 mTAW) -  : Pakket K  Staal S1.1 
Licht groen licht glauconiethoudend goed gesorteerd fijn zand, zonder uitgesproken interne 
structuren. 
 

 

Figuur 8. Detail van de grindlaag in wand 1. Volle lijnen geven de grenzen van de grindlaag aan. Stippellijnen ter 
hoogte van de kleilenzen aan de basis van pakket P2.  
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2.2. WAND 2 (DOV: TO-20220516-2) 

Wand 2 bevindt zich ten zuiden van wanden 1 en 3. De basis van wand 2 bevindt zich ongeveer 
30 cm boven de basis van wand 1. De top van wand 2 bevindt zich ongeveer 80 cm boven de 
basis van wand 3. Wand 2 heeft als coördinaten van de top X = 187130.2, Y = 211245.8 en Z = 25.70 
mTAW, en een hoogte van 2.7 m. De beschreven sectie is subverticaal. De opgemeten intervallen 
langsheen de wand werden geprojecteerd op de verticale sectie (Figuur 9). 

 

 

Figuur 9. Foto van wand 2 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Interne grenzen met stippelijnen. Coördinaten op punt 
X2.1 in Tabel 1. Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm.   

0 – 0.50 m (25.70 – 25.20 mTAW): Pakket P4    Staal S2.4   
Dit pakket bestaat uit fijn wit tot geel goed gesorteerd zand. Aan de top is het meer rood 
geoxideerd. Aan de basis komen meerdere onregelmatige subhorizontale kleilagen voor 
waarrond een verijzerd niveau van 5 à 10 cm aanwezig is (Figuur 10).  
 
0.50 – 1.50 m (25.10 – 24.20 mTAW) : Pakket P3  Staal S2.3 
Dit pakket bestaat uit fijn lichtgroenig zand met mica en schijnbare horizontale laminaties. 
Lokaal is het afwisselend eerder wit of rood geoxideerd. In dit pakket zijn sterk ontwikkelde 
bioturbaties en schelpafdrukken aanwezig (Figuur 11). De basis van dit pakket wordt gevormd 
door een dunne subhorizontale kleilaag. 
 
 

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-197194
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Figuur 10. Contact tussen pakketten P3 en P4 in wand 2. Net boven het contact meerdere fijne grijze kleilagen en 
verijzering. 

 
1.50 – 2.30 m (24.20 – 23.40 mTAW) -  : Pakket P2-P1  Staal S2.2 
In de onderste 10-20 cm is een erratisch voorkomend grind met disperse silexkeien aanwezig 
(pakket P1). De silexkeien zijn in deze wand groter (tot > 5 cm) t.o.v. wand 1 (Figuur 12) en de zeer 
uitgesproken aanwezigheid van discoïde kwartskeien kan hier niet geobserveerd worden. Er 
komen in dit basisgrindpakket ook brokken van wit fijn zand voor (Figuur 12). Net boven dit 
basiscontact zijn ook meerdere subhorizontale onregelmatige kleilagen aanwezig, met een dikte 
tot enkele cm (Figuur 12). Hogerop zijn ook discontinue schuine kleilenzen aanwezig. Het zand is 
grijsgroenig tot wit en lokaal rood geoxideerd, fijnkorrelig en goed gesorteerd, lokaal met 
schijnbare horinzontale laminaties.  
 
2.30 – 2.70 m (23.40 – 23.00 mTAW) -  : Pakket K  Staal S2.1 
Grijsgroen licht glauconiethoudend goed gesorteerd fijn zand, zonder uitgesproken interne 
structuren. 
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Figuur 11. Pakket P3 in wand 2, met uitgesproken bioturbaties (zichtbaar als witte verkleuringen), en opgeloste 
schelpen. Kleilaag aan het contact met pakket P2.  
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Figuur 12. Contact tussen pakketten K en P, met het grindhoudend pakket P1, in wand 2. Coördinaten op punt X2.1 in 
Tabel 1. Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm. 

2.3. WAND 3 (DOV: TO-20220516-3)  

Wand 3 bevindt zich net ten noordoosten van wand 1, waarbij de basis van wand 3 zich 1.2 m 
boven de top van wand 1 bevindt (Figuur 13). Het ontbrekende interval is aanwezig in wand 2. 
Wand 3 heeft als coördinaten van de top X = 187118.5, Y = 211256.1 en Z = 28.75 mTAW, en een 
hoogte van 3.88 m. De beschreven sectie is subverticaal. De opgemeten intervallen langsheen de 
wand werden geprojecteerd op de verticale sectie (Figuur 14). 
 

https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022-197195
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Figuur 13. Situering van wanden 1 en 3 t.o.v. elkaar. Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm. 

 

Figuur 14. Foto van wand 3 met aanduiding van de geobserveerde pakketten en genomen stalen (rode bollen). 
Duidelijke lithologische grenzen weergegeven met volle lijnen. Interne grenzen met stippelijnen. Coördinaten op 
punten X3.1 en X3.2 in Tabel 1.  Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm.  

0 – 1.00 m (28.75 – 27.75 mTAW): Pakket P7    Staal S3.4   
Fijn groen zand met een sterke verijzering en ijzerzandsteenbanken aan de top.  
 
1.00 – 2.45 m (27.75 – 26.30 mTAW) : Pakket P6   Staal S3.3 
Rood verweerd fijn zand met bioturbaties. In het midden een pakket van ongeveer 30 cm dat 
meer groenig gevlekt is. Aan de basis een pakket van 10 à 20 cm met meerdere dunne grijze 
kleilaagjes en sterkere oxidatie dan in het onderliggende pakket (Figuur 15).  
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2.45 – 3.05 m (26.30 – 25.70 mTAW) -  : Pakket P5  Staal S3.2, S3.5 
Groenig bruin fijn zand met onregelmatige verijzeringsbandjes (Staal S3.2). Aan de basis is een 
dun onregelmatig grindlaagje (1 cm) aanwezig met kleine keitjes (< 0.05 cm) (Staal S3.5) (Figuur 
16). 
 
3.05 – 3.71 m (25.70 – 25.04 mTAW) -  : Pakket P4  Staal S3.1 
Groenig bruin fijn zand, aan de basis komt een fijne grijze kleilaag voor van 1 à 2 cm dikte.  
 
3.71 – 3.88 m (25.04 – 24.87 mTAW) -  : Pakket P3   
Wit gelig tot bruin fijn zand.  
 

 

Figuur 15. Pakket 6 in wand 3, met een rood geoxideerde kleur en een groener interval in het midden met meer 
uitgesproken bioturbaties. Aan de basis een interval met meerdere dunne kleilaagjes. Coördinaten op punt X3.2 in 
Tabel 1. Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm. 
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Figuur 16. Contact tussen pakketten P4 en P5 in wand 3, met een fijn basisgrind aan de basis van pakket P5. 
Coördinaten op punt X3.1 in Tabel 1. Vierkante kaartjes hebben zijden van 10 cm.



       Eindrapport 
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2.4. COMPOSIET PROFIEL 

 

 

Figuur 17. Samenvatting van de observaties in de 3 wanden in een composiet profiel. Fijn goed gesorteerd zand komt voor doorheen het hele profiel, hiervoor is dan ook geen 
afzonderlijk symbool voorzien.  



       Eindrapport 

www.omgevingvlaanderen.be 

 

 
Het zand van pakket K en pakket P is zeer gelijkaardig, steeds fijn en goed gesorteerd. Pakket K 

blijkt echter een veel homogener pakket te zijn waarin geen interne structuren, bioturbaties of 

intercalaties van andere lithologieën werden waargenomen. Om dit te bevestigen zou echter een 

groter interval van pakket K bestudeerd moeten worden.  

 
Pakket P daarentegen kent meer interne variatie (Figuur 17). Het begint onderaan meteen met 

een basisgrind dat varieert in samenstelling van een geconcentreerd basisgrind dat hoofdzakelijk 
bestaat uit discoïde kwartskeien naar een dispers basisgrind met grotere silexkeien en brokken 

wit zand.  
 

Daarboven zijn pakketten van fijn goed gesorteerd zand aanwezig, waarbij de kleur varieert van 
wit tot bruin afhankelijk van de mate van oxidatie, afgewisseld met dunnere intervallen waarin 

een of meerdere (dis)continue kleilagen voorkomen. De intervallen met kleilagen gaan, vnl. 
bovenaan de wanden, gepaard met zones van intensere oxidatie, verharding van het zand en 

vorming van ijzerzandsteen. Er komen ook intervallen voor met sterk uitgesproken 
bioturbatiestructuren en schelpafdrukken.  

 
Intern in pakket P komt ook een tweede grindinterval voor, dat dunner is dan het basisgrind en 

bestaat uit zeer fijne keitjes tot zeer grof zand. Daarboven is er opnieuw een gelijkaardige 
afwisseling van fijn zand met kleilaagjes en gebioturbeerde zones. Helemaal bovenaan werd een 

interval met een hoger glauconietgehalte geobserveerd, met diep groene kleur, waarboven dikke 
ijzerzandsteenbanken ontwikkeld zijn.  
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2.5. OPTISCHE MICROSCOPIE 

 

Figuur 18. Microfoto’s. A en D: pakket K, B: pakket P1, C en E: pakket P2, F: pakket P3, G en H: pakket P4. Schaal alleen 
afwijkend, sterker uitgezoomd, voor staal S1.2 (B).  
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Figuur 19. Microfoto’s. A en B: pakket P5, C: pakket P6, D: pakket P7.  

Alle stalen werden bestudeerd onder de stereomicroscoop (Zeiss Stereo Discovery.V8, 
beschikbaar in de Geotheek) en gefotografeerd (Figuur 18, Figuur 19). Op basis hiervan kan 

gekeken worden naar de korrelgrootte, de sorteringsgraad, de hoekigheid van de korrels, het 

gehalte zware mineralen, enz.  

 

Zoals geobserveerd op terrein en beschreven door Gullentops et al. (1963) is er geen duidelijk 

waarneembare variatie in korrelverdeling, met uitzondering van het voorkomen van keien of 

groffere korrels in de grindniveaus (Figuur 18b, Figuur 19a). De discoïde kwartskeien, silexkeien en 

witte verweerde silexfragmenten in het basis grind van pakket P1, beschreven door Gullentops et 
al. (1963), kunnen geobserveerd worden in staal S1.2 (Figuur 18b). De kleurvariatie, gaande van 

gelig wit, over geel tot roestkleur is te wijten aan de mate van oxidatie van het sediment. De 

meeste ijzerneerslag is aanwezig op staal S3.3 van pakket P6 (Figuur 19), wat ook beschreven 

werd als het meest rood geoxideerde pakket, boven enkele kleilaagjes. Staal S2.4 werd genomen 

in een interval van wit zand aan de basis van pakket P4 en blijkt onder de microscoop ook bijna 

uitsluitend uit kwarts te bestaan (Figuur 18g), met een licht gelig geoxideerde film rond de 

korrels, in tegenstelling tot de andere stalen waar ook glauconiet en andere (zware) mineralen 

aanwezig zijn. De hoeveelheid glauconiet, herkenbaar als groene mineralen, is constant en lijkt 

alleen hoger in het bovenste staal S3.4 van pakket P7 (Figuur 19d), dat zich ook onderscheid door 
zijn groene kleur op terrein.  
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3. GEOLOGISCHE INTERPRETATIE 

In deze ontsluiting werd een referentiesectie beschreven van het contact tussen het Lichtaart Lid 

van de Kasterlee Formatie (pakket K) en het Poederlee Lid van de Lillo Formatie (pakket P1-P7) 
(Figuur 17).  

 

Ondanks het significante tijdshiaat tussen beide éénheden (Lichtaart Lid: Messiniaan, Poederlee 
Lid: einde Zancleaan tot midden Piacenziaan) is het sedimentaire facies zeer gelijkaardig, zoals 

ook reeds opgemerkt door Gullentops & Hughebaert (1999). Dit kan verklaard worden door de 
afzetting van beide éénheden in een zeer ondiep mariene setting, waarbij na het terugtrekken 

van de zee aan het einde van het Messiniaan deze ondiep mariene condities hersteld werden in 
het Piacenziaan. Het aanwezige glauconiet, de bioturbaties en schelpafdrukken leveren 

aanwijzingen voor de mariene omgeving.  

 

Het Kasterlee Zand van pakket K werd afgezet in een laag-energetische open kustnabije 
omgeving met kustparallelle stromingen die het fijne goed gesorteerde zand, geobserveerd in de 

ontsluiting, transporteren en afzetten (Gullentops & Hughebaert, 1999). De afwezigheid van 
interne sedimentaire structuren is te wijten aan doorgedreven bioturbatie (Vandenberghe et al., 

2020). Naar het noorden toe gaat het Hoge Berg Facies geobserveerd in de ontsluiting over in 

het Oud-Turnhout Facies dat in boringen geobserveerd wordt. Dit Oud-Turnhout Facies heeft 

een beduidend hoger gehalte glauconiet (30 % t.o.v. 5 %) wat wijst op een overgang naar een 

dieper mariene omgeving, zij het nog steeds ondiep. Naar het oosten toe is er een overgang van 

het Lichtaart Lid naar het Retie Lid van de Mol Formatie, gepaard met het verdwijnen van 

glauconiet uit het sediment, te verklaren door de overgang naar een meer continentale 

omgeving (Vandenberghe et al., 2020).  

 

Aan de basis van het bovenliggende Poederlee Lid is het Hukkelberg Grind aanwezig (pakket P1). 

Door Gullentops & Huyghebaert (1999) wordt deze grindlaag geïnterpreteerd als een 

strandafzetting waarbij de golven alle fijne korrels uitgespoeld hebben. De discoïde kwartskeien 

leveren een aanwijzing van zeer lang transport, parallel aan het strand door schuiven en niet 

door rollen. Gullentops & Hughebaert (1999) observeerden overblijfselen van dit grind op 

heuveltoppen tussen 25 en 30 m hoog, in een boog van Brugge tot Kasterlee, waarbij de keien 
progressief afvlakken naar het oosten toe. De meest oostwaardse observatie bevindt zich 10 km 

ten oosten van deze ontsluiting, bovenop het Donk Zand van de Mol Formatie, waarbij de keien 

het sterkst afgeplat en afgerond zijn. Deze observaties lijken te wijzen op een transport van dit 

grind vanuit het westen, uit een continentale bron in Engeland (Gullentops & Huyghebaert, 1999).  
 

Observaties in dit rapport tonen echter dat het grind sterk variërerende karakteristieken heeft. 

Waar het in wand 1 de typische componenten bevat beschreven door Gulinck (1960) en 

Gullentops & Huyghebaert (1999), bestaat dit pakket in wand 2 hoofdzakelijk uit hetzelfde fijne 
zand als de omliggende pakketten, met disperse grotere silexkeien en de aanwezigheid van 

brokken met wit zand. De grindlaag in wand 1 bevindt zich ook iets dieper (10 cm o.b.v. GPS 
metingen) dan deze in wand 2, wat mogelijk toont dat het typische Hukkelberg Grind 

voornamelijk geconcentreerd is in subtiele geulstructuren in deze zeer kustnabije of 

strandomgeving (Figuur 17). In de hogere delen is het grind minder uitgesproken ontwikkeld. De 

geobserveerde brokken van wit fijn zand zijn zeer gelijkaardig aan het zand van het Retie Lid 
van de Mol Formatie, dat lateraal voorkomt aan het Lichtaart Lid naar het oosten toe. Dit wijst 

op herwerking van Mol Formatie sediment aan de basis van het Poederlee Lid en toont ook een 
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transportcomponent vanuit het oosten aan. De aanwezigheid van Hukkelberg Grind bovenop 

Donk Zand (Mol Fm) in het oosten, bevestigt dat deze herwerking van Mol Zand aan de basis van 
het Poederlee Lid mogelijk is.  

 

Bovenop het grind komen enkele dunne onregelmatige kleilaagjes voor die mogelijk afgezet 

werden in strandpoelen (Gullentops & Huyghebaert, 1999). Hierna was er een kortstondige 

transgressie en verdieping, met afzetting van de zanden rijk aan bioturbatiestructuren en 
schelpafdrukken (pakket P3), waarna het fijne grind aan de basis van pakket P5 wijst op een 

terugkeer naar zeer kustnabije of strandafzettingen, o.a. o.b.v. de sterke ravinaties aanwezig in 
dit grindpakket (Gullentops & Huyghebaert, 1999) (Figuur 17). Daarna herneemt de transgressie, 

met opnieuw zanden met bioturbatiestructuren zoals in pakket P6 en schelpafdrukken in de 
ijzerzandsteenbanken (Geets, 1962), maar de afzettingsomgeving blijft ondiep marien onder 

invloed van golfwerking. De afwisseling van sedimentaire structuren en sedimentypes in het 
Poederlee Lid kan mogelijk ook het gevolg zijn van de opvulling van een erosieve geul (Houthuys, 

pers. comm.). 
 

De oxidatie en afzetting van ijzeroxiden op de zandkorrels neemt geleidelijk toe naar boven toe, 
met uiteindelijk de vorming van ijzerzandsteenbanken aan de top van de ontsluiting. Deze 

ijzerzandsteen is zeer gelijkaardig aan de ijzerzandsteen gevormd in de Diest Formatie in de 
toppen van de Hagelandse heuvels en de ijzerzandsteen die in meer beperkte mate gevormd is in 

het Kasterlee Zand aan de top van de heuvels van Heist-op-den-Berg en Beerzel. Het is een 
typisch fenomeen bij glauconiethoudende afzettingen die blootgesteld worden aan oxidatie 

boven de watertafel. De timing van de vorming van de ijzerzandsteen is daarbij moeilijk te 
bepalen. Ook waar (nog) geen ijzerzandsteen gevormd werd zorgt de oxidatie wel reeds voor een 

sterke aaneenkitting van het zand en uitharding van de wanden. Dit proces gebeurt steeds vrij 
snel na het afgraven van een verse wand.  
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BIJLAGEN             

- Lijst van foto’s 
- Lijst van microfoto’s  

- Lijst van stalen 

- Foto’s als bijlage aan de gekoppelde opdracht in DOV (TO-20220516_Tijdelijke 

ontsluiting_Hoge Berg Lichtaart)  

- Microfoto’s als bijlage aan de gekoppelde opdracht in DOV (TO-20220516_Tijdelijke 

ontsluiting_Hoge Berg Lichtaart) 
- Drone opmetingsplan als bijlage aan de gekoppelde opdracht in DOV (TO-

20220516_Tijdelijke ontsluiting_Hoge Berg Lichtaart) 

- 12 stalen, gestockeerd in de Geotheek (beschikbaar voor analyse door derden) 

 

Foto’s 

 

Foto ID Locatie Beschrijving 

TO-20220516_W1W3 wand 1 en wand 3 overzicht van wand 1 en wand 3 

TO-20220516_W2W3-t1 tussen wand 3 en wand 2 net ten zuiden van wand 3 

TO-20220516_W2W3-t2 tussen wand 3 en wand 2 net ten noorden van wand 2 

TO-20220516-1_overzicht1 wand 1 overzicht wand 1 met staalname 

TO-20220516-1_overizcht2 wand 1  overzicht wand 1 

TO-20220516-1_P1 wand 1 grens K-P1-P2 

TO-20220516-1_G wand 1 detail van grind 

TO-20220516-2_overzicht1 wand 2 overzicht wand 2, vanuit noorden 

TO-20220516-2_overzicht2 wand 2 overzicht wand 2, centraal 

TO-20220516-2_overzicht3 wand 2 overzicht wand 2, centraal 

TO-20220516-2_overzicht4 wand 2 overzicht wand 2, vanuit zuiden 

TO-20220516-2_overzicht5 wand 2 overzicht wand 2, onder 

TO-20220516-2_overzicht6 wand 2 overzicht wand 2, noordelijk deel 

TO-20220516-2_overzicht7 wand 2 overzicht wand 2, zuidelijk deel 

TO-20220516-2_P1 wand 2 grens K-P1-P2 

TO-20220516-2_P1-2 wand 2 detail grens K-P1-P2  

TO-20220516-2_P2P3 wand 2 pakket P2 en P3 

TO-20220516-2_P3-1 wand 2 pakket P3 

TO-20220516-2_P3-2 wand 2 pakket P3 detail bioturbatie 

TO-20220516-2_P3-3 wand 2 pakket P3 detail schelpafdruk 

TO-20220516-2_P4-1 wand 2 grens pakket P3-P4 noordelijk 

TO-20220516-2_P4-2 wand 2 grens pakket P3-P4 centraal 

TO-20220516-2_P4-3 wand 2 grens pakket P3-P4 zuidelijk 

TO-20220516-3_overzicht wand 3 overzicht wand 3 

https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
https://www.dov.vlaanderen.be/data/opdracht/2022-032747
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TO-20220516-3_P3P6 wand 3 zuidelijk deel wand 3, P3 tot P6 

TO-20220516-3_P3P4 wand 3 grens pakket P3-P4 

TO-20220516-3_P4P5-1 wand 3 grens pakket P4-P5 

TO-20220516-3_P4P5-2 wand 3 detail grens pakket P4-P5 

TO-20220516-3-P5P7 wand 3 noordelijk deel wand 3, P5 tot P7 

TO-20220516-3-P5P6 wand 3 grens pakket P5-P6 

 

 
Microfoto’s  

 
Foto ID Staal ID Beschrijving 

TO-20220516-1_2730_EFEE S1.1 pakket K, wand 1 

TO-20220516-1_2731_EFEE S1.2 pakket P1, wand 1 

TO-20220516-1_2732_EFEE S1.3 pakket P2, wand 1 

TO-20220516-2_2733_EFEE S2.1 pakket K, wand 2 

TO-20220516-2_2734_EFEE S2.2 pakket P2, wand 2 

TO-20220516-2_2735_EFEE S2.3 pakket P3, wand 2 

TO-20220516-2_2736_EFEE S2.4 pakket P4, wand 2 

TO-20220516-3_2737_EFEE S3.1 pakket P4, wand 3 

TO-20220516-3_2738_EFEE S3.2 pakket P5, wand 3 

TO-20220516-3_2739_EFEE S3.3 pakket P6, wand 3 

TO-20220516-3_2740_EFEE S3.4 pakkt P7, wand 3 

TO-20220516-3_2741_EFEE S3.5 basisgrind P5, wand 3 

 
Stalen   

Staal ID Monster ID Geotheek Wand Pakket Stratigrafische eenheid 

S1.1 2730 1 K Lichtaart Ld 

S1.2 2731 1 P1 - basisgrind Hukkelberg Facies 

S1.3 2732 1 P2 Poederlee Ld 

S2.1 2733 2 K Lichtaart Ld 

S2.2 2734 2 P2 Poederlee Ld 

S2.3 2735 2 P3 Poederlee Ld 

S2.4 2736 2 P4 Poederlee Ld 

S3.1 2737 3 P4 Poederlee Ld 

S3.2 2738 3 P5 Poederlee Ld 

S3.3 2739 3 P6 Poederlee Ld 

S3.4 2740 3 P7 Poederlee Ld 

S3.5 2741 3 P5 - grind Poederlee Ld 

 


